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Kelionės akcentai: 
• Viena kelionė – net trys šalys, aplankysite Šiaurės Italiją, Lichtenšteiną

ir Šveicariją;

• Futbolo rungtynės Šveicarija – Lietuva; 

• Milano ir Sankt Galeno miestai bei Como ežeras Alpėse.

Kelionės programa
1 diena (Lapkričio 13 d.) Skrydis Vilnius – Bergamas 

Vakare atvykstame į Bergamo oro uostą. Pervežimas į viešbutį Milane 4*.
Nakvynė viešbutyje.

2 diena (Lapkričio 14 d.) Milanas – Como 

Ryte – trumpa pažintis su istoriniu Milanu, kurią užbaigsime vizitu į futbolo
šventovę – San Siro stadioną. Po pietų keliaujame Lombardijos provincijos
greitkeliais į šalies šiaurėje esančius aukštus Alpių kalnus ir vaizdingas Como
ežero pakrantes. Atvykus į Como, miestą esantį Šveicarijos pasienyje, įsikuriame
viešbutyje. Vakare – pažintis  su įspūdingomis Como ežero apylinkėmis. Nakvynė
Como.

3 diena (Lapkričio 15 d.) Como – Luganas – Vaduzas – Sankt Galenas

Iš pat ryto paliekame Italiją – keliaujame į vakaro rungtynių miestą Šveicarijoje –
Sankt Galeną. Pakeliui trumpam aplankome fantastiškų vaizdų apsuptą Luganą,
Lichtenšteino kunigaikštystę ir atvykstame į Sankt Galeną, įsikūrimas viešbutyje, 
pasiruošimas rungtynėms, laisvas laikas. Rungtynių pradžia 

Po rungtynių – pervežimas į viešbutį. 

4 diena (Lapkričio 16 d.) Sankt Galenas – Bergamas 

Ryte – trumpa pažintis su istoriniu Sankt Galenu. Kelionė atgal į Bergamą, iš kurio
oro uosto vakare išskrendame atgal į Vilnių.
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Kaina: 

1250 Lt/asm dviviečiame kambaryje

Į kelionės kainą įskaičiuota: 

• 3*-4* viešbučiai su pusryčiais;
• Komfortabilus transportas visos kelionės metu;
• Lietuvis gidas – kelionės vadovas;
• Turai po Milaną, Como, Sankt Galeną;
• Vizitas į San Siro stadioną – muziejų su gidu.

Į kelionės kainą neįskaičiuota: 

• Skrydžiai;
• Bilietai į rungtynes;
• Pietūs ir vakarienės;
• Vienviečio kambario priemoka.

Rekomenduojami skrydžiai: 

• Lapkričio 13 d. Vilnius-Bergamas 18:20-19:55 
(Wizz Air)

• Lapkričio 16 d. Bergamas-Vilnius 20:25-23:45 
(Wizz Air)
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Kodėl Magelano kelionės?

Esame  azartiškų,  jaunų  turizmo  specialistų  komanda,  susibūrusi  praplėsti  Lietuvos  keliautojų  akiratį,  ir
atverti  langą į  didelį  ir  nepažintą Pasaulį.  Mūsų išskirtinumas -  kelionių industrijos išmanymas,  Pasaulio
pažinimas  ir  gebėjimas  savo  produktus  pristatyti  bei  vykdyti  itin  kokybiškai  ir  inovatyviai.  Visi  mūsų
maršrutai - autoriniai, patikrinti ir išbandyti, nestandartiniai ir visada unikalūs, skirti pažinti ir susipažinti su
vietine kultūra ne pro autobuso stiklą, o gyvai - paliesti, pačiupinėti, paragauti, netgi jei tai atrodo svetima.
Dauguma mūsų kelionių vadovų - lietuviai, gyvenantys lankomose šalyse ir išmanantys jas lyg tikri vietiniai.

Dainius Kinderis

Yra “Magelano kelionių” laivą vairuojantis, vienas žinomiausių šių 
dienų Lietuvos keliautojų. Pats Dainius yra apkeliavęs beveik 
100 šalių keturiuose žemynuose ir visi mūsų maršrutai yra praeiti, 
sukurti ir paruošti būtent jo. Už nuopelnus Lietuvos turizmui 
Dainius 2006 m. gavo “Lietuvos Magelano” titulą.

Daugumą savo kelionių, pagal kurias ir sukurti nauji mūsų maršrutai, 
Dainius yra aprašęs 3 knygose apie keliones - “Atgal į Afriką”, 
“Filipinai. Ugnies žiedo kerai” ir “Valgis. Meilė. Dvasia”. 

Dainius Kinderis ne tik sukuria ir paruošia naujus maršrutus, bet 
kartais ir pats vadovauja ekskliuzyvinėms kelionėms po Maroką, 
Filipinus, Kiniją ir Šri Lanką. 

Mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus!

Dainius Kinderis
dainius@magelanokeliones.lt
Tel. 8 5 206 0315
Mob. 8 6 504 0462
www.magelanokeliones.lt      

http://www.magelanokeliones.lt/
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